
   

1. Organizator konkursu:

Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w  Krakowie.

2. Forma konkursu:

Konkurs organizowany jest przez Katedrę Grafiki Warsztatowej Wydziału Grafiki ASP w 
Krakowie, dla studentów oraz absolwentów ASP w Krakowie, oraz dla studentów i 
absolwentów ASP w Gdańsku, która w tej edycji jest uczelnią zaproszoną do udziału w 
Konkursie. 

3. Cel konkursu:

Celem konkursu jest promowanie działalności twórczej w dziedzinie grafiki artystycznej 
najmłodszego pokolenia artystów, poprzez udostępnienie warsztatu, materiałów i ewentualnej 
pomocy merytorycznej przez Uczelnie organizujące konkurs. 

4. Nagrody

Grand Prix – 2500 zł
II nagroda – 1500 zł
III nagroda – 1000 zł

Jury ma również prawo do przyznania wyróżnienia honorowego w kwocie 500 zł, oraz do zmiany 
podziału funduszy na nagrody. Nagrody zostaną wręczone podczas otwarcia wystawy 
pokonkursowej w kwietniu 2018.

5. Warunki konkursu

W konkursie mogą brać udział studenci 4 i 5 roku oraz młodzi absolwenci studiów 
magisterskich do 3 lat po dyplomie (dyplomy rocznik 2014/15 i późniejsze) ASP w Krakowie i 
ASP w Gdańsku. 

Przedmiotem konkursu są prace wykonane w 2017 roku, w dowolnej technice graficznej 
(Druk wypukły, wklęsły, płaski, techniki mieszane, techniki cyfrowe). Z przyczyn ekspozycyjnych 
na konkurs nie mogą być zgłaszane prace przestrzenne. Dłuższy bok pracy nie może przekraczać 
200cm.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty jeśli zgłoszonych zostanie co najmniej 30 prac. 

Prace należy składać osobiście w Pracowni Litografii ASP w Krakowie lub Pracowni 
Litografii ASP w Gdańsku. Nie należy wysyłać prac pocztą. ASP w Gdańsku dostarczy na ASP 
w Krakowie zbiorczą paczkę zawierającą wszystkie prace swoich studentów. 



Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszeniową. Na odwrocie pracy powinna zostać przyklejona 
naklejka z opisem pracy. 

Termin składania prac konkursowych upływa w piątek 6 kwietnia.

Laureaci konkursu zobowiązani są do przekazania jednej odbitki nagrodzonej pracy do kolekcji 
Wydziału Grafiki wraz z prawem do reprodukcji i prawem do dysponowania według własnych 
potrzeb. Prace zostaną przekazane do Gabinetu Rycin Biblioteki ASP w Krakowie.
 
Wydział Grafiki zatrzymuje w dyspozycji prace wyselekcjonowane do wystawy pokonkursowej na 
okres do jednego roku w celu zorganizowania wystaw oraz nabywa prawo do reprodukcji a także 
dysponowania nimi w tym czasie. 

Wystawa zostanie zaprezentowana w Galerii Wydziału Grafiki ASP w Krakowie, a następnie w 
Galerii Wydziału Grafiki ASP w Gdańsku.

Otwarcie wystawy pokonkursowej oraz wręczenie nagród planowane jest na 13 kwietnia 
2018. 

W wystawie wezmą udział prace wyselekcjonowane przez Jury konkursu. Komisarz wystawy ma 
jednak prawo w wypadku ograniczeń ekspozycyjnych do własnej selekcji prac spośród prac 
wytypowanych przez Jury.

Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na ręce sekretarza konkursu. 

Bartłomiej Chwilczyński – Wydział Grafiki ASP w Krakowie
ul. Humberta 3, tel. (012) 632 48 96 lub (012) 631 13 31


